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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 31ª ZONA ELEITORAL 

DO ESTADO DO CEARÁ EM BARBALHA 

 

 

Inquéritos Policiais nºs 0179/2016 e 188/2016 

Infração: art. 299 do CE e arts. 288 e 312 do CP. 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor de Justiça in 

fine subscrito, vem, perante V. Exa., no exercício da função institucional a que se refere 

o art. 129, I, da Constituição Federal, e com supedâneo probatório nos autos dos 

Inquéritos Policiais nºs 0179/2016 e 188/2016, oferecer DENÚNCIA em face de: 

1. ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, brasileira, 

casada, psicopedagoga, filha de Sebastião Leite de Lima e Maria 

de Lourdes Moreira Leite Lima, natural de Juazeiro do Norte/CE, 

nascida em 29/01/1982, portadora do documento de identidade de 

n°98097023494, e CPF 629.764.783-68, residente e domiciliado à 

Rua Deputado Moreira da Rocha, 1200, Aldeota, Fortaleza/CE; 

2. ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, brasileira, divorciada, 

Terapeuta, filha de Antônio Marques Cavalcante e Francisca 

Oneide Pinheiro Cavalcante, natural de Fortaleza/CE, nascida em 

26/04/1978, portadora do documento de identidade de n° 

94003013080, e CPF 616.164.000-15, residente e domiciliado na 

Av. Senador Virgílio Távora, 181, apt. 1301, Bairro Meireles, 

Fortaleza/CE; 
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3. FERNANDO MATOS SANTANA, brasileiro, casado, servidor 

público estadual, filho de José Francisco Santana e de Lúcia Matos 

Santana, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascido em 05/01/1981, 

Identidade nº 98029087768-SSP-CE, CPF 876.312.963-91 

residente e domiciliado residente e domiciliado à Rua Monsenhor 

Catão, 1442, Ap.403, Aldeota, Fortaleza/CE; 

4. ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, brasileira, 

casada, enfermeira, filha de Sebastião Leite de Lima e Maria de 

Lourdes Moreira Leite Lima, natural de Juazeiro do Norte/CE, 

nascida em 15/01/1984, portadora do documento de identidade n° 

2000099050910-SSP-CE, CPF 006.863.033-69, residente e 

domiciliado à Rua Monsenhor Catão, 1442, Ap.403, Aldeota, 

Fortaleza/CE; 

5. FRANCISCO PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, brasileiro, 

solteiro, auxiliar administrativo, filho de Manoel Dodagi de Oliveira 

e Maria Erialda Gabriel de Oliveira, natural de Brejo Santo/CE, 

nascido em 08/05/1977, CPF 728.137.333-34, residente e 

domiciliado à Rua 25 de março, 693, apt. 103, Bairro Centro, 

Fortaleza/CE; 

6. GENIVAL BEZERRA FRANCALINO, brasileiro, motorista, 

nascido em 09/10/1985, portador do documento de identidade de n° 

2004029080715, e CPF 019.902.523-11, residente no Sítio Melo, 

Bairro Distrito Arajara, Barbalha/CE; 

7. ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS, brasileira, 

divorciada, psicóloga, filha de Carlos Roberto Pereira Cavalcante e 

de Maria Josanete Oliveira Cavalcante, natural de Fortaleza/CE, 

nascida em 05/01/1981, portadora do documento de identidade n° 

6430359-SSP-PA, CPF 882.232.563-04, residente na rua Dra. 

Socorro Azevedo, 150, Ap. 102, Bloco 01, bairro Luciano 

Cavalcante, Fortaleza/CE; 
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8. MARIA SANTANA DOS SANTOS, vulgo, Dona Pinha, brasileira, 

viúva, do lar, filha de José Virgínio de Santana e Maria Gomes de 

Santana, natural de Barbalha/CE, nascida em 08/04/1959, 

portadora do documento de identidade de nº 2008448885-3, e CPF 

295.718.983-68, residente e domiciliada Rua Antônio Joaquim, 17, 

Bairro Conjunto Nassau, Barbalha/CE; 

9. PRISCILA KELY DOS SANTOS VITORINO, brasileira, casada, 

agricultora, filha de Antônio Vitorino de Limaz e Maria Sirley dos 

Santos, natural de Barbalha/CE, nascida em 26/03/1990, portadora 

do documento de identidade de nº 2006029214343, e CPF 

045.302.963-93, residente e domiciliada à Rua Antônio Joaquim, 20, 

Bairro Conjunto Nassau, Barbalha/CE; 

10. MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 

agricultora, filha de Regina Maria dos Santos, natural de Aracati/CE, 

nascida em 07/04/1956, portadora do documento de identidade de 

n°8911002010530, e CPF 167.646.333.04, residente e domiciliada 

à Rua Antônio Joaquim, 28, Bairro Conjunto Nassau, Barbalha/CE; 

em razão dos fatos delituosos narrados a seguir. 

1. DO CONTEXTO INVESTIGATIVO DA OPERAÇÃO "SUFRÁGIO" COM 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

A Polícia Federal instaurou o Inquérito Policial 0179/2016-4, em 26 

de setembro de 2016 (Portaria de fl. 02), fundado em depoimentos de eleitores 

declarando que no dia quinze (15) do mês de setembro de 2016, no Conjunto Nassau, 

cidade de Barbalha-CE, durante o período eleitoral das eleições municipais de 2016, as 

indiciadas ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA e ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE, trabalhando para a campanha eleitoral do candidato a prefeito do 

município de Barbalha, Fernando Matos Santana, acompanhadas com outras pessoas 

não identificadas na referida data, reuniram-se com o fim de praticar crimes eleitorais nas 

visitas realizadas em vários bairros da cidade, deram quantias em dinheiro e, ainda, 

ofereceram, prometeram e doaram bens materiais com o fim específico de obter votos. 
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No dia em 27-09-2016, o Delegado da Polícia Federal requereu à 

Justiça Eleitoral medida cautelar de interceptação telefônica com base em indícios 

probatórios colhidos em diligências preliminares, de que o grupo criminoso continuava 

fazendo reuniões nos bairros da cidade de Barbalha e praticando crimes de corrupção 

eleitoral ativa, associação criminosa e outras condutas delituosas previstas na legislação 

eleitoral e penal, inclusive com a participação de outros partidários e ativistas da 

coligação majoritária de Fernando Santana, candidato ao cargo de prefeito nas eleições 

municipais de 2016. As ações eram efetivadas por meio da distribuição de dinheiro, 

doação de materiais de construção e vantagens econômicas em troca de votos, 

consoante o pedido protocolado no cartório eleitoral da 31ª Zona, acostado às fls. 498-

503. 

Atendendo ao referido pedido, em 27-09-2016, por meio da decisão 

de fls. 517-521, o juiz eleitoral autorizou a interceptação telefônica das comunicações 

realizadas e recebidas pelos telefones móveis informados em nome de ONELIA MARIA 

MOREIRA LEITE DE SANTANA e da sua assessora, ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE, dentre os quais o número do telefone 85-989678912, que vinha sendo 

utilizado por elas para se comunicarem com os partidários da campanha e com os 

eleitores, com a finalidade de combinar a entrega das vantagens econômicas, como foi 

repassado à eleitora Maria Santana dos Santos, (documento e o auto de apreensão de 

fls. 53-54 do IPL nº 0179/2016). 

Dando continuidade as investigações, a Polícia Federal passou a 

monitorar as comunicações telefônicas realizadas por ANA KITÉRIA, com eleitores e os 

demais membros do grupo, coordenado por ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE 

SANTANA, constatando a atuação permanente e o funcionamento estável da associação 

criminosa na "compra de votos", por meio de promessas, distribuição e doação de bolas 

de futebol, chuteiras, meiões, leite, cestas básicas, material de construção e distribuição 

de dinheiro em espécie, conforme o teor dos diálogos interceptados nos dias 28, 29 e 30 

de setembro de 2016, entre os integrantes da associação criminosa para a prática de 

corrupção eleitoral ativa nas eleições municipais. 
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Os diálogos da interceptação telefônica autorizada judicialmente e 

os documentos apreendidos pela polícia federal no momento da prisão em flagrante dos 

acusados, ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, FRANCISCO PAULO CABRAL DE 

OLIVEIRA, GENIVAL BEZERRA FRANCALINO, efetuada no dia 30/09/2016, revelaram 

a autoria de outros envolvidos na "compra de votos" e a forma como se dava a ação 

continuada e constante dos denunciados, como narrado a seguir: 

2. DAS IMPUTAÇÕES CRIMINAIS: 

2.1. DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA ELEITORAL. 

2.1.1 – FATO 1. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Onélia Maria Moreira Leite de Santana 

e Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante. 

b) Corrupção Passiva Eleitoral: Priscila Kely dos Santos Vitorino 

Apurou-se no procedimento inquisitorial, que as acusadas ONELIA 

MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA e ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, 

acompanhadas por uma comitiva de pessoas, conforme a fotografia de fls. 09, passaram 

nas residências de alguns eleitores em vários bairros da cidade de Barbalha-CE, 

distribuindo material de campanha eleitoral e fazendo reuniões com moradores, pedindo 

votos aos eleitores para o candidato a prefeito do município de Barbalha, Fernando Matos 

Santana, que é cunhado da denunciada ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, 

esposa do governador do Estado do Ceará, ocasião em que, no dia 15-09-2016, 

chegaram à residência da denunciada PRISCILA KELY DOS SANTOS VITORINO, onde 

também estavam as vizinhas MARIA SANTANA DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS. Todas são eleitoras aptas a votarem nas eleições municipais de 2016 no 

município de Barbalha, conforme a certidão do cartório eleitoral de fls. 527. 

Na aludida residência, ao ser indagada pelas denunciadas, ONELIA 

MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA e ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, 

acerca do que seria necessário para votarem no candidato a prefeito Fernando Santana, 

a acusada PRISCILA KELY DOS SANTOS VITORINO pediu um milheiro de bloco (tijolos) 

e leite para sua filha pequena. Nesse momento, as denunciadas ANA KITÉRIA e ONÉLIA 
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prometeram que dariam o dinheiro para aquisição dos tijolos e do leite da criança, desde 

que a eleitora fosse à noite ao comício do candidato Fernando Santana, que seria 

realizado no Conjunto Nassau, tendo a acusada PRISCILA KELY comparecido ao 

comício, mas não encontrou a denunciada ANA KITÉRIA, todavia, por meio de contato 

telefônico, a acusada ANA KITÉRIA disse que só poderia dar duas latas de leite 

SUPRASOY, que foram entregues na residência da eleitora pelo motorista da primeira 

dama, Sra. ONÉLIA, segundo o termo de declarações de fls. 46-47. 

2.1.2 – FATO 2. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Onélia Maria Moreira Leite de Santana 

e Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante 

b) Corrupção Passiva Eleitoral: Maria Santana dos Santos 

No mesmo episódio da visita ao bairro denominado Conjunto 

Nassau, ainda na casa de PRISCILA KELY, em continuidade delitiva, usando o mesmo 

"modus operandi", sob pretexto de distribuição de material de campanha acompanhado 

de pedido de voto para o candidato a prefeito, a denunciada ONELIA MARIA MOREIRA 

LEITE DE SANTANA, na companhia de sua assessora, ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE, ofereceu vantagens pessoais a acusada MARIA SANTANA DOS 

SANTOS em troca de voto, prometendo o retorno da mesma ao trabalho e declarando 

que pagaria o necessário para que fosse assegurado a mesma o benefício da 

aposentadoria. 

Ainda questionaram Maria Santana a respeito do que precisaria para 

votar no candidato Fernando Santana, tendo obtido como resposta que precisava de 

madeira para continuar o serviço da cobertura da cozinha de sua casa. Na ocasião a 

acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE lhe entregou a quantia de R$ 100, 00 

(cem reais) e, ainda, prometeu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para completar o 

custo da madeira do telhado, o qual seria entregue à noite no comício do Conjunto Nassau, 

para a acusada comprar a madeira do teto da sua casa, deixando, inclusive o número do 

telefone 85-989678912 anotado em uma folha pautada ("papelete") com a expressão 

"spirol" no rodapé, para se comunicarem, conforme o auto de apreensão de fls. 53-54 e a 

caderneta floral apreendida posteriormente pela polícia federal em poder da acusada. 
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No mesmo dia, a denunciada ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE retornou à casa da acusada Maria Santana, acompanhada por um 

funcionário da Madeireira Alencar, para medir o tamanho dos caibros, ripas e linhas, 

necessárias a continuação do serviço. A promessa foi concretizada com a entrega da 

madeira pela acusada ANA KITÉRIA a MARIA SANTANA que, inclusive, confessou que 

utilizou a madeira na instalação do telhado da sua casa, conforme as fotografias da 

madeira de fls. 12-13 e termo de declarações de fl. 43-44. 

2.1.3 – FATO 3. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Onélia Maria Moreira Leite de Santana 

e Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante 

b) Corrupção Passiva Eleitoral: Maria de Fátima dos Santos 

Ainda na mesma ocasião da visita da comitiva ao bairro Conjunto 

Nassau (15-09-2016), distribuindo material da campanha eleitoral, oferecendo, 

prometendo e dando vantagens econômicas em troca de votos, utilizando as mesmas 

condições de tempo, lugar e maneira de execução, a acusada ONELIA MARIA MOREIRA 

LEITE DE SANTANA, na companhia da sua assessora ANA KITÉRIA, abriu a sua bolsa, 

retirou uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), grampeada com um "santinho" de um 

candidato a vereador, e deu a acusada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, para que 

votasse no candidato a prefeito Fernando Santana do PT. 

A acusada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS jogou fora o 

"santinho" que havia recebido e ficou apenas com a cédula de dinheiro dada pela 

acusada ONÉLIA MARIA, conforme o teor do termo de declarações de fl. 49, onde consta 

também a afirmação da acusada de que soube que a denunciada ONÉLIA MARIA "deu 

leite para uma vizinha de nome PRISCILA" e "QUE para PINHA ela deu R$ 100,00 

(cem reais) e madeira para construir o teto da casa dela" (Sic. fl. 49). 

2.1.4 – FATO 4. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Onélia Maria Moreira Leite de Santana, 

Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante e Onelliany Moreira Leite Lima 

Santana. 
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No dia 28-09-2016, consta do teor da interceptação telefônica, que 

a acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, cumprindo ordem da denunciada 

ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, ligou para o servidor CASSIO FRANCO 

em Juazeiro do Norte, para que o mesmo providenciasse uma vaga de agente 

socioeducativo para a pessoa conhecida por HALISSON, a fim de cumprir a promessa 

que lhe fora feita com fins de obter voto. 
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Em seguida liga para HALISSON e combina um encontro com ele 

no aeroporto da cidade de Juazeiro do Norte, ocasião em que HALISSON vai até ao 

aeroporto e entrega o curriculum a acusada ANA KITÉRIA para providenciar a 

contratação e mantém uma conversa, que foi gravada pela polícia federal e acostada 

aos autos, evidenciando a prática do crime de corrupção eleitoral ativa na modalidade 

de prometer, praticado pelas duas acusadas ANA KITÉRIA e ONÉLIA MARIA, segundo o 

trecho do diálogo abaixo: 
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Ao ser ouvido na Delegacia, o eleitor Hallyson Coelho Nogueira 

Vidal Silva declarou que falou com ONELLIANY na rua do Hospital na cidade de Barbalha, 

disse a ela que estava desempregado e entregou o número do seu telefone, afirmando 

que estava procurando emprego de agente socioeducativo na FEBENCE em Juazeiro do 

Norte, momento em que ONELLIANY anotou o seu telefone e prometeu que ia lhe ajudar, 

em conformidade com o teor do depoimento de fl. 246. 

Tal circunstância deixa claro a participação da acusada Onelliany 

Moreira Leite Lima Santana no fato delituoso acima narrado, contribuindo diretamente 

para a promessa de emprego com fins de obter voto, feita por ANA KITÉRIA em 

cumprimento a ordem de ONÉLIA MARIA, de acordo com os trechos da interceptação 

acima descritos. 

2.1.5 – FATO 5. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Fernando Matos Santana; Onelliany 

Moreira Leite Lima Santana; Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante. 

Francisco Paulo Cabral Oliveira, Genival Bezerra Francalino e 

Isabele Oliveira Cavalcante Pordeus. 

O acusado FERNANDO MATOS SANTANA, candidato a prefeito no 

município de Barbalha nas eleições de 2016, participava ativamente das reuniões e 

visitações com os demais acusados, principalmente, com sua esposa ONELLIANY 

MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, sua cunhada ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE 

SANTANA e ANA KITÉRIA, que era encarregada de receber os pedidos dos eleitores e 

distribuir as benesses (dinheiro, materiais de construção, bolas de futebol, meiões, 

chuteiras, leite, etc) em troca de votos. 

Consta dos autos, que FERNANDO MATOS SANTANA e 

ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, no final de setembro, falaram com o 

eleitor Francisco Tiago dos Santos Silva e o denunciado recebeu pessoalmente uma 

carta, datada de 25/09/2016, contendo um pedido de ajuda no valor de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais) para pagar credores e a declaração de que votaria em 

FERNANDO SANTANA, conforme o teor da carta fotografada abaixo e o depoimento de 

fls. 300. 
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Observa-se, pelo teor da carta acima, que a acusada ONELLIANY 

MOREIRA LEITE LIMA SANTANA tomou conhecimento do pedido e encaminhou o eleitor 

para sua casa, a fim de providenciar, juntamente com o seu marido, a doação da quantia, 

evidenciando a sua participação direta na corrupção eleitoral ativa. 

O candidato prometeu a referida quantia ao eleitor Tiago Santos, de 

modo que repassou o pedido à acusada ANA KITÉRIA para combinar o local, horário e a 

entrega da quantia em troca do voto, como se depreende do trecho da interceptação 

contido à fl. 359-360, no qual ANA KITÉRIA afirma no contato telefônico que está ligando 

para resolver o problema que o referido eleitor pediu a Fernando na carta. 

Objetivando o exaurimento da promessa, no dia 29/09/2016, às 

18:27h, a acusada ANA KITÉRIA ligou para o eleitor Tiago Santos, combinou o local da 

entrega da doação do valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), prometido ao 

eleitor pelo candidato FERNANDO SANTANA, ao receber a carta, inclusive anotou o 

telefone do eleitor de caneta vermelha na carta, deixando claro que a referida acusada 

era a pessoa incumbida de entregar as vantagens econômicas aos eleitores em troca de 

votos, como consta nos trechos da interceptação abaixo. 
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No cumprimento das promessas das vantagens econômicas feitas 

aos eleitores, a acusada ANA KITÉRIA recebia auxílio material dos acusados: 

FRANCISCO PAULO (controlava e distribuía o dinheiro), GENIVAL (dirigia o veículo SPIN 

Chevrolet de placas PMX 8539, e ISABELE, que estava hospedada no mesmo quarto 

com ANA KITÉRIA na Pousada Lagoa Seca, era a pessoa responsável pela elaboração 

da agenda da primeira dama e do repasse dos pedidos dos eleitores. 

2.1.6 – FATO 6. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Fernando Matos Santana, Onelliany 

Moreira Leite Lima Santana e Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante 
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Consta do teor da informação do policial federal, acostada à fl. 205-

206, que os acusados FERNANDO MATOS SANTANA e ONELLIANY MOREIRA LEITE 

LIMA SANTANA, no final do mês de setembro, durante o período eleitoral, foram 

procurados pelo eleitor Francisco de Assis de Lima, que solicitou um violão e um 

microfone para exercer sua profissão de cantor, ocasião em que os referidos acusados 

pediram o voto, anotaram o pedido e prometeram dar os objetos e, ainda, prometeram 

que, se ele fosse eleito prefeito, iria providenciar um emprego para Francisco de Assis 

Lima e uma sede para que ele e os músicos de Barbalha tivessem um local para ensaiar. 

Verifica-se ainda do teor da informação que a denunciada 

ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA afirmou que ia falar com a acusada ANA 

KITÉRIA para dar uma força no intuito de providenciar a entrega do violão, fato que restou 

comprovado com a apreensão do rascunho de cor bege, que estava na posse da acusada 

ANA KITÉRIA, com a seguinte anotação: "violão para Fco de Assis rua forró de Maria 

350", conforme fotografia abaixo: 
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Tais anotações evidenciam que a acusada ONELLIANY MOREIRA 

LEITE LIMA SANTANA atuava com os demais membros do grupo criminoso auxiliando 

no repasse das listas contendo a relação de bens prometidos aos eleitores para serem 

providenciados por ANA KITÉRIA e os demais acusados. 

2.1.7 – FATO 7. Denunciados (art. 299 do CE): 

a) Corrupção Ativa Eleitoral: Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante (duas vezes) 

Os elementos probatórios colhidos evidenciam que a acusada ANA 

KITÉRIA  praticou mais dois crimes, em continuidade delitiva, de corrupção eleitoral ativa 

ao prometer pagar faturas atrasadas da CAGECE das irmãs Janilda Barbosa Gonçalves 

e Cícera Barbosa da Silva, como comprovam as “contas” de água da CAGECE 

apreendidas dentro da bolsa de cor preta da acusada no dia 30/09/2017, junto com os 

demais pedidos de eleitores e nota de aquisição de materiais (receita médica de óculos; 

uma nota de compra expedida pela loja de material de construção, escrito "um milheiro 

de tijolo tipo 1  e um milheiro de tijolo tipo 2"; ofício e anotações de óculos) 

DOCUMENTOS 1, 2, 3 e 4 DO ANEXO. 

A referida acusada era a pessoa encarregada de distribuir o dinheiro, 

efetuar pagamentos de contas e doar materiais de construção e outras benesses a eleitores e 

mantinha contato regularmente com as eleitoras, que, ao serem ouvidas no inquérito, 

declararam que trabalharam de forma voluntária na campanha do candidato Fernando Santana. 

Tais indícios são suficientes para demonstrar que a acusada ANA 

KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE prometeu pagar as faturas atrasadas da CAGECE, 

nos valores de R$ 149,00 e R$ 302,54, com o fim de obter o voto das referidas eleitoras 

para o candidato Fernando Santana. 
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2.2. DO CRIME DE PECULATO. 

Denunciados (art. 312 do CP): Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante, Onelia Maria 

Leite Lima de Santana, Francisco Paulo Cabral Oliveira, Genival Bezerra 

Francalino e Isabele Oliveira Cavalcante Pordeus. 

Consta no inquérito que a acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE, servidora pública para efeitos penais, lotada no Gabinete do Governador 

do Estado do Ceará, conforme a identidade funcional nº 116, apreendida pela Polícia 

Federal na bolsa de ANA KITÉRIA, apresentava-se aos eleitores do município de 

Barbalha como assessora da primeira dama, na companhia de ONELIA MARIA 

MOREIRA LEITE DE SANTANA, esposa do governador, como afirmado nos termos de 

declarações de fls. 43, 46 e constante dos cartões de apresentação com o logotipo do 

governo do estado, apreendidos pela Polícia Federal na bolsa de ANA KITÉRIA, 

relacionado no auto de apreensão de fls. 11-16, conforme fotografias abaixo. 
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Constatou-se que o terminal telefônico nº 85-98967.8912, utilizado 

pela acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, servidora lotada no Gabinete do 

Governador do Estado (documento de fl. 282), e fornecido aos eleitores para combinar 

as entregas de bens e vantagens econômicas em troca de votos, está cadastrado em 

nome do Governo do Estado do Ceará, como mencionado à fl. 345 do auto de 

interceptação. 

No procedimento inquisitorial, verificou-se que o referido telefone de 

nº 85-9989678912, fornecido pela acusada ANA KITÉRIA à eleitora MARIA SANTANA 

DOS SANTOS –  a fim de acertar data e horário da entrega da madeira que prometera 

para instalação do telhado da cozinha da referida eleitora, no dia 15/09/2016, na ocasião 

em que estava na companhia de ONÉLIA MARIA, na visita do Conjunto Nassau –  foi 

utilizado no pedido de interceptação telefônica formulado pelo Delegado da Polícia 

Federal e apreendido na posse da acusada ANA KITÉRIA. Através deste ela estava se 

comunicando com os demais acusados, inclusive com ONÉLIA MARIA, durante a 

campanha eleitoral, conforme o termo de declarações de fl. 43 e o conteúdo dos diálogos 

transcritos no auto de interceptação telefônica, acostado às fls. 339-371, evidenciando o 

desvio de finalidade do bem público de que tinha a posse em razão da qualidade de 

servidora pública. 

Da mesma forma, a denunciada ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE 

LIMA DE SANTANA estava usando o terminal telefônico nº 85-98879.7649, pertencente 

ao patrimônio do Governo do Estado do Ceará, conforme os documentos de fls. 43-45, 

eis que efetuou chamadas no dia 29/09/2016, às 18:19h (fl.358), e na data de 30/09/2016, 

às 12:16h, para a denunciada ANA KITÉRIA, conforme a trecho do diálogo abaixo, com 

a finalidade de tratar especificamente de assuntos relacionados à campanha eleitoral do 

município de Barbalha, utilizando o bem público do estado com desvio de finalidade na 

campanha eleitoral do seu cunhado FERNANDO SANTANA, caracterizando o peculato 

desvio. 
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No dia 30/09/2016, a polícia federal ao efetuar a prisão em flagrante dos 

acusados ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, FRANCISCO PAULO CABRAL DE 

OLIVEIRA (servidor público – assessor especial da casa civil – fl. 382) e GENIVAL BEZERRA 

FRANCALINO, que dirigia o veículo Spin Chevrolet de placas Spin Chevrolet, de placas PMX 

8539-Fortaleza, apreendeu na mala do automóvel, junto com o material de campanha e um 

pacote com camisas vermelhas, quatro bolas nas cores laranja e azul, contendo os escritos 

"Governo do Estado do Ceará" e "Projeto Mãos Livres", para distribuir aos eleitores do bairro 

Alto da Alegria, onde o grupo coordenado por ONÉLIA MARIA havia visitado e prometido aos 

eleitores doar bolas de futebol, meiões e chuteiras em troca de votos, como restou claro no 

trecho do auto de interceptação telefônica descrito à fl. 353 e 357. 
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A visita no bairro Alto da Alegria pelos membros do grupo ocorreu 

no dia 16/09/2016, conforme a agenda dos eventos anotada em uma folha de papel que 

foi apreendida com a acusada ISABELE dentro da sacola com o nome "modus cariri". 
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Na gravação do diálogo do dia 30/09/2016, a acusada ANA 

KITÉRIA, servidora pública para fins penais, pergunta se as bolas já chegaram e pede 

para levá-las para o hotel onde estão hospedados, evidenciando que os acusados 

FRANCISCO PAULO CAVALCANTE, GENIVAL BEZERRA FRANCALINO e ANA 

KITÉRIA e ISABELE sabiam da origem pública dos bens e estavam encarregados de dar 

cumprimento as promessas feitas pela acusada ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE 

SANTANA, desviando a finalidade das bolas em trocas de votos em prol da candidatura 

de FERNANDO MATOS SANTANA, conforme conversa degradava na interceptação 

telefônica abaixo: 
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As quatro bolas do Governo do Estado do Ceará foram desviadas 

do projeto "mãos livres" da Secretaria de Justiça e Cidadania  por meio dos denunciados 

para entregar aos eleitores do bairro Alto da Alegria na cidade de Barbalha, onde houve 

a visita da comitiva da primeira dama, eis que foram apreendidas pela polícia federal 

dentro do veículo conduzido por GENIVAL, em que também estavam ANA KITÉRIA e 

PAULO CABRAL, no momento do flagrante, deixando claro que os acusados desviaram 

os bens públicos do patrimônio do estado com a  participação de ONÉLIA MARIA, 

destinando a fins eleitoreiros. 
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Registre-se, por oportuno, o entendimento da jurisprudência no 

sentido de que "O crime de peculato, na modalidade desvio, consuma-se quando à coisa 

é dada destinação ou emprego diverso daquele para o qual ela foi entregue ao agente, 

independentemente da concreta obtenção do proveito... (APn 746/MT, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2016, DJe 15/02/2017) 

Para o prof. Válter Kenji. Ishida, "o proveito pode ser ainda moral, 

com a obtenção de prestígio ou vantagem política. Consumação: momento em que 

ocorre o desvio. Não precisa obter a vantagem".... (Ishida, Válter Kenji. Curso de Direito 

Penal, 4ª edição. Atlas, 02/2015, pag.661.) 

Nesse aspecto, "O entendimento firmado nas Turmas que 

compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se 

aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, ainda que 

o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, uma vez que a norma visa resguardar não 

apenas o aspecto patrimonial, mas, principalmente, a moral administrativa". (trecho da 

ementa do AgRg no REsp 1275835/SC, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 

11/10/2011, DJe 01/02/2012) 

Portanto, da forma como agiu a acusada ANA KITERIA, na 

companhia de ONÉLIA MARIA, utilizando os telefones do governo do estado e desviando 

as bolas do patrimônio público para fins eleitorais, juntamente com os demais acusados 

Francisco Paulo Cabral Oliveira, Genival Bezerra Francalino e Isabele Oliveira 

Cavalcante Pordeus, praticaram o delito de peculato na modalidade desvio. 

 

2.3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 

Denunciados (art. 288 do CP): Onelia Maria Leite Lima de Santana, Ana Kitéria 

Pinheiro Cavalcante, Fernando Matos Santana, Onelliany Moreira Leite Lima 

Santana, Francisco Paulo Cabral Oliveira, Genival Bezerra Francalino e 

Isabele Oliveira Cavalcante Pordeus. 
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No mês de setembro do ano de 2016, durante o período eleitoral, 

ONÉLIA MARIA LEITE LIMA DE SANTANA, residente em Fortaleza, acompanhada de 

sua assessora ANA KITÉRIA, servidora lotada no gabinete do governador, conforme a 

identidade funcional apreendida pela polícia federal e o teor do ofício de fls. 381-385, 

sendo considerada servidora pública para fins penais, vieram para a cidade de Barbalha 

trabalhar na campanha eleitoral do seu cunhado, Fernando Matos Santana, candidato a 

prefeito no município. 

Utilizando práticas eleitorais ilícitas, a denunciada ONÉLIA MARIA 

reuniu-se com sua assessora ANA KITÉRIA, sua irmã ONELLIANY, seu cunhado 

FERNANDO SANTANA e com outras pessoas, dentre as quais servidores públicos 

lotados na Casa Civil e no Gabinete do Governador, para cometerem ilícitos eleitorais, 

especificamente corrupção ativa eleitoral, com distribuição de vantagens econômicas a 

eleitores de baixa renda, utilizando o poder econômico e político, para desequilibrar o 

pleito eleitoral. 

Instaurado Inquérito policial, foi requerida à Justiça Eleitoral, em 27-

09-2016 (fls. 498-503), a medida cautelar de interceptação telefônica baseado em 

indícios colhidos de que o grupo criminoso continuava fazendo reuniões em outros 

bairros da cidade e praticando crimes de corrupção eleitoral ativa e outras condutas 

delituosas, inclusive com a participação de outros partidários e ativistas da coligação 

majoritária do candidato a prefeito Fernando Santana, nas eleições municipais de 2016. 

Em atenção ao pedido,  o juiz eleitoral autorizou a interceptação 

telefônica das comunicações realizadas e recebidas pelos telefones móveis informados 

em nome de ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA e da sua assessora, ANA 

KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, dentre os quais o número do telefone 85-989678912, 

que vinha sendo utilizado por elas para se comunicarem com os partidários da campanha 

e com os eleitores, com a finalidade de combinar a entrega das vantagens econômicas, 

como foi repassado a eleitora Maria Santana dos Santos, anotado em uma folha pautada 

("papelete") com a expressão "spirol" no rodapé, conforme o documento e o auto de 

apreensão de fls. 53-54 do IPL nº 0179/2016. 
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O monitoramento da ligações telefônicas realizadas  e recebidas 

por ANA KITÉRIA, com eleitores e os demais membros do grupo, coordenado por 

ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, demonstram a prática de crimes de 

corrupção eleitoral ativa, por meio de promessas, distribuição e doação de bolas de 

futebol, chuteiras, meiões, leite, cestas básicas, material de construção e distribuição de 

dinheiro em espécie, e o delito de peculato, como restaram narrados nos tópicos 

anteriores desta denúncia, como também detalha a atuação dos membros da 

associação criminosa, evidenciando que os integrantes se reuniram com o fim de 

praticar a denominada "compra de votos", conforme o teor dos diálogos interceptados 

nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2016. 

Embora já estejam narrados nos sete tópicos da denúncia as 

condutas dos autores do crime de corrupção ativa eleitoral, faz-se necessário repetir 

alguns relatos, descrevendo de forma sintética, para narrar a participação, o auxílio e a 

forma como cada membro atuava na divisão das tarefas na associação criminosa. 

No terminal telefônico nº 85-99212.7144, cadastrado em nome de 

ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE foram registrados e obtidos os diálogos mais 

relevantes da investigação em que se confirma a associação criminosa e a corrupção 

eleitoral ativa, demonstrando que a referida acusada é servidora lotada no gabinete do 

governador e trabalhava na campanha se apresentando aos eleitores como assessora 

da primeira dama, Sra. ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, conforme a 

identidade funcional e o ofício do Secretário Adjunto da Casa Civil de fls. 381-385. Atuava, 

assim, com intuito de conseguir emprego para eleitores em troca de votos, como se deu 

no diálogo abaixo, onde interveio junto ao servidor Cassio Franco para conseguir um 

emprego de agente socioeducativo destinado a pessoa de nome Hallyson Coelho 

Nogueira Vidal Silva, como foi narrado no tópico 2.1.4 – FATO 4. 

Nas conversas obtidas na interceptação, a denunciada ANA 

KITÉRIA deixa claro que a primeira dama, Sra. ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE 

SANTANA, foi quem a designou para trabalhar na campanha do candidato a prefeito 

Fernando Santana, na cidade de Barbalha, obedecendo ordens e seguindo as suas 

orientações sobre a forma de agir junto aos eleitores, como descrito no diálogo mantido 

entre a acusada ANA KITÉRIA e o denunciado FRANCISCO PAULO CABRAL, no qual 
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ANA KITÉRIA afirma que ainda está no hotel, à espera do comando da primeira dama 

para dar início ao trabalho de compra de votos e que estava esperando o dinheiro para 

começar a prática do ilícito eleitoral, junto com FRANCISCO PAULO, como se observa 

na transcrição do diálogo a seguir em que se fala claramente: "estou esperando ela 

ligar, por que ela disse que hoje vão entregar todo esse dinheiro que é pra mim 

entregar, quero ver se ela vai ter moral...": 
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Como se depreende do trecho acima, o acusado FRANCISCO 

PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, assim como a acusada ANA KITÉRIA, vieram para a 

cidade de Barbalha, por determinação da denunciada ONÉLIA MARIA, com a finalidade 

de integrar a associação criminosa com atuação na campanha do candidato Fernando 

Santana; ficaram hospedados no mesmo hotel (pousada Lagoa Seca), juntamente com 

a acusada ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS, e estavam à disposição da 

primeira dama, cumprindo as ordens e participando diretamente da distribuição das 

vantagens econômicas aos eleitores, tendo total conhecimento das práticas ilícitas que 

estavam cometendo. 

O acusado FRANCISCO PAULO CABRAL DE OLIVEIRA alugou 

um quarto no hotel e registrou no nome fictício de José Erinaldo dos Santos, com o único 

objetivo de guardar o material destinado aos eleitores em troca de votos e para 

obstaculizar a fiscalização da Justiça Eleitoral e da própria polícia em caso de eventual 

cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois na hipótese de alguma 

fiscalização ser direcionada ao seu quarto, nada seria encontrado, dificultando a 

produção de provas para caracterizar o delito de "compra de votos", que vinha sendo 

praticado de forma reiterada pela associação criminosa, atentando contra a lisura do 

pleito eleitoral e fragilizando o processo democrático da livre escolha no exercício do 

sufrágio. 

Na data de 29-09-2016, às 11:34h, (fls. 355), consta da conversa 

entre a acusada ANA KITÉRIA e uma pessoa conhecida por JANICE, que também 

trabalhava na companha do candidato Fernando Santana, sobre o cumprimento de 

promessas feitas aos eleitores pelos acusados acerca da "compra de votos". Na ocasião, 

ANA KITÉRIA afirma que quem passou o telefone de JANICE foi ONELIANA, esposa do 

candidato Fernando Santana, passando a descrever os gêneros alimentícios que 

faltavam comprar para atender aos pedidos dos eleitores e onde se devia comprar e 

quem iria entregar os objetos e o dinheiro, ao afirmar: "não tem coisa de comprar não, 

comprar só vai ter uns leite e umas sextas (básica), o resto é valores..." Sic. fl. 355. 
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No diálogo seguinte, no mesmo dia 29-09-2016, às 12:37h, a 

denunciada ANA KITÉRIA conversa com a sua comparsa JANICE, não identificada no 

inquérito, e combina a entrega dos pedidos que os eleitores fizeram no dia da visita da 

comitiva da primeira dama na localidade denominada Alto da Alegria, um dos bairros da 

cidade de Barbalha, demonstrando preocupação com alguns dos pedidos, dentre os 

quais JANICE diz ter a entrega de um milheiro de tijolos. Entretanto, é contestada pela 

acusada ANA KITÉRIA, que lhe diz que os pedidos que estão na sua lista são as bolas, 

meiões, tênis e chuteiras, não constando tijolos, momento em que JANICE afirma que 

então se trata de listas diferentes, mas que ONELIANY disse que tudo seria repassado 

para a acusada ANA KITÉRIA entregar os bens objeto das promessas aos eleitores, 

consoante o trecho transcrito abaixo: 
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Em conformidade com os registros da gravação telefônica acima, 

resta evidente a participação da acusada ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA 

na associação criminosa, repassando os contatos telefônicos e os pedidos dos eleitores 

para ser providenciada a entrega das vantagens econômicas em troca de votos. 
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O acusado FERNANDO MATOS SANTANA, candidato a prefeito no 

município de Barbalha nas eleições de 2016, participava ativamente das reuniões e visitações 

com os demais denunciados, principalmente, com sua esposa ONELLIANY MOREIRA LEITE 

LIMA SANTANA, sua cunhada ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA e ANA 

KITÉRIA, que era encarregada de receber os pedidos dos eleitores e distribuir as benesses 

(dinheiro, materiais de construção, bolas de futebol, meiões, chuteiras, leite, etc) em troca de 

votos, sendo aludido denunciado o principal beneficiário da compra de votos. 

Consta dos autos que FERNANDO MATOS SANTANA e ONELLIANY 

MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, no final de setembro, receberam uma carta do eleitor 

Francisco Tiago dos Santos Silva e repassaram para a acusada ANA KITÉRIA dar a 

quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) ao eleitor com a finalidade de obter-

lhe o voto, conforme o teor da carta apreendida e o depoimento de fls. 300. 

A acusada ANA KITÉRIA ligou para o eleitor Francisco Tiago dos 

Santos Silva e combinou o local, horário e a entrega da quantia, como se depreende do 

trecho da interceptação contido à fl. 359-360, no qual ANA KITÉRIA afirma no contato 

telefônico que está ligando para resolver o problema do eleitor a pedido de FERNANDO. 

Tais relatos demonstram que ANA KITÉRIA era encarregada de 

receber os pedidos dos eleitores e distribuir as vantagens econômicas (dinheiro, 

materiais de construção, bolas de futebol, meiões, chuteiras, leite,) em troca de votos, 

ficando evidente que a associação criminosa atuava de forma coordenada e com divisão 

de tarefas, com a finalidade de evitar a fiscalização da justiça eleitoral 

Consta do teor da informação do policial federal, acostada às fls. 

205-206, que os acusados FERNANDO MATOS SANTANA e ONELLIANY MOREIRA 

LEITE LIMA SANTANA prometeram dar um violão e um microfone ao eleitor Francisco 

de Assis de Lima, tendo anotado o pedido em um caderno e repassado a ANA KITÉRIA, 

para providenciar a entrega dos objetos. 

Verifica-se ainda do teor da informação que a denunciada ONELLIANY 

MOREIRA LEITE LIMA SANTANA afirmou que ia falar com a acusada ANA KITÉRIA para dar 

uma força no intuito de providenciar a entrega do violão, fato que restou comprovado com a 

apreensão do rascunho de cor bege, que estava na posse da acusada ANA KITÉRIA, com a 

seguinte anotação: "violão para Fco de Assis rua forró de Maria 350". 
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Em outra conversa no mesmo dia, por volta das 18:07h, a acusada 

ANA KITÉRIA fala com uma pessoa não identificada e pergunta se vão chegar mais 

INGRESSOS (referindo-se a dinheiro), afirmando ser para a campanha majoritária da 

cidade de Barbalha-CE, conforme transcrito abaixo: 

 

No diálogo registrado, no mesmo dia 29-09-2016, às 18:19h, a 

acusada ONÉLIA MARIA liga para a denunciada ANA KITÉRIA, no terminal telefônico nº 

85-992127144, que repassa o telefone para outra colaboradora de nome JUSSARA, 

momento em que ONÉLIA MARIA fica contrariada com o procedimento adotado por 

PAULO MATOS e dá ordens para fazer o serviço naquele mesmo dia, determinando que 

informasse a PAULO MATOS para não mais contrariar as suas determinações, segundo 

o diálogo da interceptação às fls. 358-359. 

Tal fato, evidencia que a acusada ONELIA exercia o controle de 

todas as ações do grupo criminoso, detalhando a atuação de cada membro da 

associação na execução das tarefas e quem contrariava suas ordens era repreendido. 

As provas dos diálogos da interceptação telefônica demonstram 

que a acusada ANA KITÉRIA mantinha o controle dos pedidos de eleitores repassados 

pelos acusados FERNANDO MATOS SANTANA, ONELLIANY MOREIRA e ONÉLIA 
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MARIA, bem como distribuía, na companhia dos acusados FRANCISCO PAULO 

CABRAL OLIVEIRA, GENIVAL BEZERRA FRANCALINO e ISABELE OLIVEIRA 

CAVALCANTE PORDEUS, os materiais de construção – tijolos, telhas, madeiras –, 

dinheiro, bolas do projeto mão livres do governo do estado, meiões, chuteiras, leite, 

cestas básicas, como se depreende do teor das gravações telefônicas. 

Em conversa mantida no dia 30-09-2016, às 12:58h, o denunciado 

FRANCISCO PAULO CABRAL DE OLIVEIRA comunica-se com a acusada ANA KITÉRIA 

e afirma que está na pousada com um negócio para lhe entregar, ocasião em que a 

acusada KITÉRIA pergunta se são os INGRESSOS (dinheiro) e o aludido acusado 

responde que sim, mas que JANAINA, nome atribuído a primeira dama no diálogo, 

botou apenas cinco mil e pede que a acusada ANA KITÉRIA se apresse que ainda tem 

mais seis pessoas para encontrar, consoante o trecho transcrito: 
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Pelo teor do diálogo, fica claro que FRANCISCO PAULO CABRAL 

OLIVEIRA, além de concorrer para a pratica da conduta de corrupção eleitoral ativa, tinha 

a função de repassar o dinheiro para ANA KITÉRIA e para outras pessoas também 

incumbidas de "comprar votos", que não foram identificadas no inquérito. 

Em seguida, por volta das 13:30 horas do dia 30-09-2016, os 

acusados ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, FRANCISCO PAULO CABRAL 

OLIVEIRA e GENIVAL BEZERRA FRANCALINO foram presos em flagrante no momento 

em que se reuniam no restaurante da Pousada denominada "Lagoa Seca" para divisão 

e distribuição da quantia de R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta 

reais) separados em envelopes para entrega aos eleitores, dando cumprimento às 

promessas de campanha com a distribuição das vantagens econômicas, em perfeita 

divisão de tarefas dos membros da associação criminosa. 

Na ocasião, a equipe de inteligência da Polícia Federal realizava 

campana onde fora combinado o encontro dos acusados e percebeu-se quando chegou 

o veículo Spin Chevrolet, de placas PMX 8539-Fortaleza, conduzido pelo denunciado 

GENIVAL BEZERRA FRANCALINO, momento em que os acusados FRANCISCO 

PAULO CABRAL OLIVEIRA e ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE dirigiram-se até 

o restaurante Taberna da Carne (localizado ao lado da Pousada Lagoa Seca). Quando 

estavam sentando à mesa, a equipe policial realizou a abordagem dos mesmos, sendo 

encontrado vários objetos e significativa quantia em dinheiro dividida dentro de envelopes 

de cor amarela com nomes dos destinatários, em uma clara distribuição de valores na 

antevéspera do dia da eleição. 

Em conformidade com o auto de apreensão de fls. 11-16 do 

inquérito policial nº 0188/2016, em apenso, a acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE guardava no seu quarto, onde estava hospedada, e ainda trazia consigo, 

elevada quantia em dinheiro, boletos de faturas de contas de água da concessionária 

CAGECE, cujo pagamento havia prometido a eleitores, bem como outros bens, objeto 

das promessas a pessoas aptas a votarem, para serem entregues na véspera das 

eleições municipais de 2016, no município de Barbalha, como se depreende da relação 

de objetos apreendidos abaixo descrita: 
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Com a acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE foram 

encontrados dentro da bolsa de cor preta que lhe pertencia, os seguintes objetos: 

1- "Documento de identificação funcional n°. 116 RG n°. 

94003013080, em nome de Ana Kiteria, função Assessora da 

Primeira Dama; 01 (um) boleto da Cagece em nome de JANILDA 

BARBOZA GONÇALVES, Av. Antonio Francsico Sampaio, 582, 

Alto da Alegria, Barbalha/CE; 01 (um) boleto da Cagece, em 

nome CICERA BARBOZA DA SILVA, Rua José de Noca, 141, Alto 

da Alegria, Barbalha/CE; 01 (uma) receita médica do Instituto 

dos Olhos de Barbalha, em nome de José Gilberlânio Pereira; 

02 (dois) panfletos de propaganda eleitoral da campanha de 

prefeito de Fernando. 

Dentro da mesma bolsa de cor preta, marca Oskien, da acusada 

ANA KITERIA foram encontradas várias cédulas de R$ 100,00, no total de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que estava dentro de um envelope de cor amarela, contendo o 

manuscrito: Kitéria, Amor que aprendi a gostar de verdade. (DOCUMENTO 5 DO 

ANEXO.) 

Também foram apreendidos com a acusada ANA KITÉRIA 

PINHEIRO CAVALCANTE, dentro de uma bolsa pequena listrada nas cores cinza e 

branco, os seguintes objetos: 

01 (uma) caderneta floral, nas cores rosa e branco, contendo vários 

manuscritos; 01 (uma) folha de papel contendo manuscritos 

"Despesas Cariri" e outros; 01 (uma) caderneta contendo vários 

manuscritos " Hotel 1.000,00 e outros". 02 (dois) papeis contendo 

vários manuscritos, dentre eles " Recebido 15.000,00 3.000,00 – 

5.900,00; 01 (uma) nota de pedido n°. 1620 da loja Material de 

Construção Terra Nossa Cariri, contendo o manuscrito 

"Milheiro de Tijolo bloco 1° e outros"; 02 (dois) ofícios da 

Associação de Produtores e Pequenos Agricultores das Vilas 

Unidas, assinado por Cícero Izidoro da Silva; Email enviado por 

Bruno Sampaio Guimarães com conteúdo eletrônico em nome de 
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ISABELE CAVALCANTE, bem como outros e-travel; vários cupons 

fiscais, diversos recibos, um recibo assinado por Genival 

Bezerra Francalino no valor de R$ 1.000,00; um recibo no valor 

de R$ 225,00, referente a 15 camisas lisas e uma carta 

manuscrita, datada de 25/09/16, direcionada a Fernandinho; a 

quantia de R$ 4. 750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais) 

em dinheiro. 

Já com o denunciado FRANCISCO PAULO CABRAL OLIVEIRA, 

funcionário público exercendo o cargo comissionado de Assessor Especial na Casa Civil 

do Governo do Estado do Ceará, e que veio para Barbalha integrar a associação 

criminosa na campanha eleitoral do candidato Fernando Matos Santana, foram 

apreendidos, no momento da prisão, vários objetos e elevada quantia em dinheiro, tanto 

na mochila preta da marca HP, que trazia consigo, quanto na mala do quarto do hotel 

onde estava hospedado, como descriminado a seguir: 

Na mochila de cor preta, da marca HP, que o denunciado 

FRANCISCO PAULO CABRAL OLIVEIRA carregava consigo, foram apreendidos as 

seguintes quantias: o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dentro de um envelope 

com o manuscrito "LUCIANO"; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dentro de um envelope 

com o manuscrito "DONIZETE"; R$ 5.000,00 dentro de um envelope com o 

manuscrito "LOLO JUAZEIRO", o que demonstra que o referido acusado exercia a 

função de distribuir o dinheiro das promessas feitas aos eleitores  e as pessoas 

encarregadas da prática de "compra de votos", por ser uma das pessoas de confiança 

do grupo. (DOCUMENTOS 6, 7, 8 e 9 DO ANEXO). 

Na mala do quarto da pousada Lagoa Seca, onde o denunciado 

FRANCISCO PAULO CABRAL OLIVEIRA estava hospedado foram apreendidos: 05 

(cinco) DANFE- Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica emitido em nome de 

Francisco Paulo C Oliveira; 04 (quatro) Pedidos de Venda, n 229355910,0229356046, 

229354053, 229356890; comprovantes em nome de Francisco Paulo C Oliveira, datados 

de 29/09/2016 e a quantia de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), dentro de um envelope de 

cor amarela, consoante o auto de apreensão de fls.11-16. 
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Por sua vez, o denunciado GENIVAL BEZERRA FRANCALINO 

tinha a função de dirigir o veículo e entregar os bens objetos das vantagens econômicas 

aos eleitores, juntamente com os demais acusados ANA KITÉRIA, FRANCISCO PAULO 

e ISABELE, posto que foi preso em flagrante quando dirigia o veículo, modelo Spin, 1.8 

L MT LT, marca Chevrolet, ano/modelo 2014/2015, de cor azul, placas PMX 8539, 

CHASSI 9BGJB75ZOFB146578, alugado na locadora CARLOS AGUIAR BONFIM-ME 

em 08-09-2016 (fls. 211), contendo os objetos abaixo relacionados, evidenciando que o 

referido acusado estava encarregado de conduzir o veículo utilizado na distribuição do 

dinheiro e dos demais bens destinados a "compra de votos" dos eleitores no município 

de Barbalha: 

01 (um) caderno da marca Tilibra adesivado com material de 

campanha eleitoral de Fernando 13, contendo diversas 

anotações; 01 (um) documento da Justiça Eleitoral contendo o 

quantitativo de eleitores aptos a votarem por seção; documento 

de planejamento de campanha - agenda do candidato e um 

orçamento de jantar do Mannus Buffet; 01 caixa de papelão 

contendo diversos panfletos da campanha para prefeito de 

Fernando Santana; rolos de adesivos e adesivos da campanha 

eleitoral do candidato a prefeito Fernando 13; bandeiras de cor 

vermelha da Coligação Um Novo Tempo para Barbalha; diversas 

camisas nas cores branca e vermelha; (DOCUMENTOS 10, 11, 12 e 

13 DO ANEXO) 

Ainda foram apreendidos com o denunciado GENIVAL BEZERRA 

FRANCALINO quatro bolas nas cores laranja e azul, contendo os escritos "Governo 

do Estado do Ceará" e "Projeto Mãos Livres", para distribuir a eleitores, inclusive no 

bairro Alto da Alegria, onde o grupo coordenado pela primeira dama ONÉLIA havia 

visitado e prometido aos eleitores doar bolas de futebol, meiões e chuteiras em troca de 

votos, como restou claro no trecho do auto de interceptação telefônica descrito à fl. 353 

e 357, em que a acusada pergunta se as bolas já chegaram e pede para levá-las para o 

hotel onde estão hospedados, evidenciando que os acusados FRANCISCO PAULO 

CAVALCANTE, GENIVAL BEZERRA FRANCALINO e ANA KITÉRIA, davam 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 31ª ZONA ELEITORAL 

39 

cumprimento as promessas feitas pelo candidato FERNANDO MATOS SANTANA e a 

acusada ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA. 

Apurou-se nos inquéritos policiais que acusada ISABELE 

CAVALCANTE OLIVEIRA PORDEUS, funcionária terceirizada da empresa SOLUÇÃO, 

contratada para o cargo de psicóloga com lotação no Gabinete do Governador do Estado, 

veio para Barbalha por volta do dia 10 de setembro de 2016, para trabalhar na campanha 

eleitoral do candidato a prefeito Fernando Matos Santana, conforme suas declarações 

no depoimento de fls. 312/316, passando a integrar a associação criminosa com fins de 

cometer crimes eleitorais. 

Embora não tenha sido presa em flagrante no momento da ação 

policial, a denunciada ISABELE estava hospedada na Pousada Lagoa Seca, no mesmo 

quarto com a acusada KITÉRIA, e tinha a função de contabilizar as despesas e ajudar na 

distribuição das vantagens econômicas aos eleitores, praticando também delito de 

associação criminosa e de "compra de votos", posto que foram apreendidos pelos 

policiais federais dentro de uma bolsinha de cor marfim, contendo os escritos 

"Modus Cariri", que se encontrava guardada dentro de sua mala no quarto da 

pousada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e vários documentos com 

conteúdo manuscritos "Agenda Onélia" e outros papeis digitados contendo as 

datas dos eventos da "Agenda Onelia ", conforme consta no auto de apreensão à fl. 

13 do IPL Nº 188/2016, fotografado abaixo. (DOCUMENTOS 14, 15 ,16, 17, 18 e 19 DO 

ANEXO) 

Após a obtenção da liberdade provisória, a denunciada ANA 

KITÉRIA, no dia 10/10/2016, na conversa mantida com uma amiga de nome Carol, afirma 

que encontrou o secretário adjunto (Regis) e ele disse que o salário dela devia triplicar, 

por ela ter ficado calada, momento em que a amiga diz: não é bom falar isso por telefone, 

conforme o trecho da interceptação abaixo: 
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O laudo pericial de fls. 230/245, referente aos celulares, chips e 

cartões de memória apreendidos no IPL 188/2016, destaca uma conversação do 

Whatsapp, à fl. 239, entre a pessoa de Francisco Paulo Cabral e HMNI, celular nº 55-88-

9959-7818, contendo relação de valores e falas, onde se infere que é para o acusado 

FRANCISCO PAULO CABRAL OLIVEIRA buscar dinheiro, mas que, se não puder, o 

interlocutor vai (este recomenda ainda, muito cuidado com a Polícia Federal que Tá 
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batendo em tudo"), demonstrando que o acusado FRANCISCO PAULO era um dos 

controladores dos valores arrecadados pelo grupo criminoso e encarregado de "comprar 

votos", mediante a distribuição das quantias em dinheiro, não se sabendo a origem 

desses valores, restando evidente que pode ser do denominado "caixa dois". 

Pelas provas colhidas nos procedimentos inquisitoriais e as 

condutas delitivas narradas sobre a "compra e votos", resta demonstrada que o grupo 

comandado pela denunciada ONÉLIA MARIA se reuniu com o fim de praticar ilícitos 

eleitorais e permaneceu com vínculo associativo estável e permanente com duração 

aproximada de um mês, até a efetivação da prisão em flagrante de parte dos membros 

no dia 30/09/2016. 

Os acusados praticaram uma série de crimes de corrupção ativa 

eleitoral e delitos de peculato na modalidade desvio, mormente quando se verifica que 

após a autorização da interceptação foi possível aferir que os acusados mantinham entre 

si uma estrutura organizada com divisão de tarefas, auxílio mútuo e consciência de 

vontades com o fim de cometer os crimes de "compra de votos" para o pleito eleitoral que 

se aproximava. 

Ainda se observa que a acusada ANA KITÉRIA PINHEIRO 

CAVALCANTE tem a personalidade voltada para a prática de delitos, tanto que já 

responde por outros dois crimes de extorsão e estelionato na Comarca de Fortaleza, 

como atesta a certidão de antecedentes criminais de fl. 588. 

3. DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 

A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas 

através dos depoimentos das testemunhas, documentos acostados, auto de apreensão 

(fls. 11-17 do IPL nº 0188/2016) e com as respectivas transcrições das conversas 

inerentes às interceptações telefônicas (339-371). 

Assim, em relação aos acusados acima qualificados, a autoria e 

materialidade dos fatos acima narrados restaram amplamente comprovadas, 

especialmente pelos documentos apreendidos e os diálogos gravados na interceptação 

que apontam a prática dos delitos narrados. 
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4. DA TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES: 

Da forma como agiram os denunciados, estão, a rigor, incursos nas 

penas dos art. 299 do Código Eleitoral, arts. 312 e 288 do CP, c/c os arts. 69, 71 e 29, do 

Código Penal. 

5. DOS PEDIDOS: 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a 

instauração da competente AÇÃO PENAL em face de: 

a) ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE como incursa nos 

arts. 288 do CP; 312 do CP e no art. 299 do CE, por oito vezes, 

na forma dos arts. 69, 71 e 29, do Código Penal. 

b) ONELIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, como 

incursa nos arts. 288 do CP; 312 do CP e no art. 299 do CE, por 

quatro vezes, na forma dos arts. 69, 71 e 29 do Código Penal. 

c) FERNANDO MATOS SANTANA, como incurso no art. 288 do 

CP e no art. 299 do CE, por duas vezes, na forma dos arts. 69, 

71 e 29, do Código Penal. 

d) ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, como incurso 

no art. 288 do CP e no art. 299 do CE, por três vezes, na forma 

dos arts. 69, 71 e 29 do Código Penal. 

e) FRANCISCO PAULO CABRAL DE OLIVEIRA, como incurso 

nos arts. 288 e 312 do CP; no art. 299 do CE, na forma do art. 

69 e 29 do Código Penal. 

f) GENIVAL BEZERRA FRANCALINO, como incurso no art. 288 

e 312 do CP, no art. 299 do CE, na forma do art. 69 e 29 do 

Código Penal. 

g) ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS, como incurso 

nos arts. 288 e 312 do CP; no art. 299 do CE, na forma do art. 

69 e 29 do Código Penal. 
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h) MARIA SANTANA DOS SANTOS, PRISCILA KELY DOS 

SANTOS VITORINO e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, como 

incursas nas penas do art. 299 do Código Eleitoral, por terem 

recebido para si dinheiro e objetos materiais (madeira, tijolos e 

leite) em troca de voto. 

Requer ainda: 

a) o recebimento da denúncia e a CITAÇÃO dos denunciados para 

responder as acusações com a designação de audiência, 

notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para depoimento 

em Juízo, de tudo cientificando este órgão ministerial. 

b) a condenação dos denunciados nas sanções dos crimes 

capitulados na denúncia, na medida de suas respectivas 

culpabilidades; 

c) que seja declarado na sentença a perda dos valores 

apreendidos e depositados à disposição da Justiça Eleitoral, às 

fls. 60-61, em favor da União, uma vez que os valores estavam 

sendo destinados ao cometimento de crimes eleitorais 

(corrupção eleitoral ativa), sem aparente proprietário e ou 

origem conhecida. 

d) por fim, não superando um ano a pena mínima abstratamente 

cominada ao delito em que se acha incurso os denunciados, 

MARIA SANTANA DOS SANTOS, vulgo, Dona Pinha, PRISCILA 

KELY DOS SANTOS VITORINO, MARIA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS, o Ministério Público propõe a suspensão 

condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 

9.099/95, desde que as denunciadas aceitem cumprir todas as 

condições a eles impostas, à vista das certidões de 

antecedentes criminais acostadas aos autos do Inquérito Policial. 
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6. DOS REQUERIMENTOS FINAIS: 

Como solicitado no relatório da Polícia Federal (fl. 641) e 

levantando-se em consideração os argumentos jurídicos expostos, o Ministério 

Público Eleitoral requer: 

a) extração de cópia integral dos Inquéritos Policiais nº 0179/2016 

e 0188/2016, apensados, para remessa à Procuradoria Geral da República com atuação 

no Superior Tribunal de Justiça, a fim de analisar e adotar as providências que entender 

pertinentes acerca da eventual participação do Governador do Estado do Ceará, Sr. 

Camilo Sobreira de Santana, nos fatos apurados, como solicitado pela Polícia Federal, 

eis que este membro do Ministério Público não possui atribuição para fazer tal análise, 

em decorrência do foro por prerrogativa de função; 

b) extração de cópia integral dos procedimentos (Inquéritos 

Policiais nº 0179/2016 e 0188/2016) para remessa ao Ministério Público Estadual com 

atuação na Defesa do Patrimônio Público em Fortaleza (Secretário executivo das 

Promotorias Cíveis), para fins de investigar possíveis irregularidades na execução dos 

contratos públicos com as empresas contratadas, como também o uso de bens públicos 

e utilização de passagens aéreas pagas com dinheiro público para  servidores 

trabalharem na campanha eleitoral  e outros fatos descritos no relatório da polícia federal, 

por caracterizar, em tese, atos de improbidade administrativa; 

c) extração de cópias dos documentos referentes à contratação de 

empregados nas empresas terceirizadas (MULTISERV) para desempenhos de atividades 

junto à CAGECE, para encaminhamento à Polícia Federal, acompanhado de requisição 

de instauração de outro Inquérito Policial, a fim de apurar a eventual prática de crime 

de corrupção eleitoral ativa, ante a informação de que vários empregados foram 

contratados no ano de 2016 e alguns no dia 01-10-2016, véspera das eleições municipais 

de Barbalha (fls. 287-298 do IPL nº 0179/2016), podendo ter havido compra de votos 

mediante a promessa de emprego nas empresas terceirizadas, e que não houve tempo 

hábil para aprofundar as investigações desse fato. 
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d) expedição de Ofício à Polícia Federal (diligência) para identificar 

e qualificar a pessoa com o nome de Cássio Franco, encarregado de providenciar a vaga 

de agente socioeducativo em Juazeiro do Norte para contratação do eleitor Halisson, a 

fim de ser ouvido como testemunha na instrução processual; 

e) quanto ao pedido de prisão preventiva formulado no relatório 

da polícia federal (fls. 489-490), este membro do Ministério Público apresenta 

manifestação em cota apartada, que segue anexada a presente denúncia. 

f) no tocante aos acusados João Flávio Cruz Sampaio, José 

Wagner de Sousa e Thiago Augusto Cafardo Thomaz, indiciados no relatório da 

polícia federal pelas condutas tipificadas nos arts. 299 do CE e 288 do CP, embora haja 

presunção de participação dos referidos acusados em tais práticas, não foram colhidos 

até a presente data elementos probatórios suficientes para subsidiar o oferecimento de 

denúncia nesta oportunidade, haja vista que as provas documentais e testemunhais não 

demonstram fatos concretos suficientes para individualizar condutas dos referidos 

indiciados, pelo que se requer o arquivamento em relação a eles no ponto, por 

ausência de justa causa. 

g) no que se refere ao delito do art. 301 do Código Eleitoral, 

imputado à indiciada Onélia Maria Moreira Leite de Santana, no relatório da Polícia 

Federal (fl. 488), não se vislumbra nas provas colhidas a presença dos requisitos legais 

para configurar a conduta tipificada no referido dispositivo legal, uma vez que não há 

elementos probatórios capazes de atestar que tenha havido violência ou grave ameaça 

para coagir diretamente eleitores a votar no candidato a prefeito Fernando Matos Santana, 

notadamente quando a testemunha ouvida à fl. 51 declara que "em nenhum momento 

as pessoas foram coagidas fisicamente, mas apenas houve argumentação por 

parte de ONÉLIA, primeira dama" (Sic. fl. 51), dirigida a um grupo de eleitores. 

Nesse aspecto, vale registrar que o referido dispositivo legal exige 

violência ou grave ameaça capaz de atingir diretamente o eleitor para caracterização da 

conduta, não sendo suficiente a afirmação de que os serviços públicos prestados à 

população poderão sofrer interrupção, ao dispor: 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 31ª ZONA ELEITORAL 

46 

Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, 

em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos: 

Em relação ao crime de tráfico de influência, é de se frisar que o delito 

consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem a pretexto 

de influir em ato praticado por funcionário público, como estabelecer o art. 332 abaixo transcrito: 

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou 

promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Portanto, no referido crime, o sujeito pratica tais verbos simulando 

ter poder de influência sobre ato de funcionário público, visando obter vantagem ilícita 

para si ou para outrem, enquanto os fatos e as provas colhidas demonstram que a Sra. 

ONÉLIA atuava ilicitamente na campanha distribuindo vantagens econômicas com o fim 

de obter votos para o seu cunhado, candidato a prefeito, não se vislumbrando a presença 

de todos os requisitos para tipificação do crime do art. 332 do CP. 

Dessa forma, não há elementos suficientes, nesta oportunidade, 

para o Ministério Público Eleitoral oferecer denúncia em relação à pratica dos delitos dos 

arts. 332 do CP e 301 do CE. 

h) tendo em vista o teor da decisão de fls. 116-121, o Ministério 

Público Eleitoral requer o levantamento do sigilo do conteúdo do procedimento 

apenso ao IPL nº 0179/2016, relativo a quebra do sigilo de dados e das comunicações 

telefônicas, posto que, além de não existir pendências de respostas de diligências em 

andamento, este órgão ministerial já ofereceu denúncia nesta data. 

Barbalha/CE, 11 de abril de 2017. 

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 

Promotor Eleitoral da 31 ZE 
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ROL DE TESTEMUNHAS 

1. Luís Moreira Neto, qualificada a fl.03-04; 

2.  Francisco José Vieira Pinto, qualificada a fl.05-06; 

3. João José Amorim Lima, qualificada à fl.07-08; 

4. Levi Viana Teixeira, qualificada a fl. 25-26; 

5. Maria Vanusia de Lima, qualificada à fl. 51. 

6. Francisco de Assis Lima, qualificado à fl. 217. 

7. Evangley Inácio de Sales, policial federal, citado à fl. 206. 

8. Janilda Barbosa Gonçalves, qualificada à fl. 219. 

9. Cícera Barboza Silva, qualificada à fl. 220. 

10. Hallyson Nogueira Vidal Silva, qualificado à fl. 246. 

11. Francisco Tiago dos Santos Silva, qualificado à fl. 300. 

12. Tiago Costa Stille, qualificado à fl. 45. 

13. Bruno Aguiar Carneiro Silva, qualificado à fl. 47. 

14. Maria Santana dos Santos, (declarante) qualificada à fl. 

15. Priscila Kely dos Santos Vitorino, (declarante) qualificada à fl. 

16. Maria de Fátima dos Santos, (declarante) qualificada à fl. 

17. Cassio Franco (a ser identificado pela Polícia Federal); 

18. Márcio Fernandes Borges dos Santos (Delegado da Polícia Federal) 
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Inquérito Policial nº 179/2016 e Inquérito Policial 188/2016 em apenso. 

Crimes: art. 288 do CP e arts. 299 e 301 do CE 

Indiciados: Onélia Moreira Leite Lima de Santana, Fernando Matos Santana, João 

Fláviio Cruz Sampaio, Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante, Francisco Paulo Cabral de 

Oliveira e Genival Bezerra Francalino, Onelliany Moreira Leite Lima Santana, Isabele 

Oliveira Cavalcante Pordeus, José Wagner da Silva e Thiago Augusto Cafardo Thomaz. 

 

 

 

Manifestação sobre o pedido de prisão preventiva 

 

 

   MM Juiz Eleitoral: 

 

Tratam-se de Inquéritos Policiais Eleitoral instaurados para apurar 

os crimes de corrupção eleitoral ativa/passiva e associação criminosa nas eleições 

municipais de 2016, no município de Barbalha, em que se apura a responsabilidade 

criminal dos indiciados: Onélia Moreira Leite Lima de Santana, Fernando Matos Santana, 

João Fláviio Cruz Sampaio, Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante, Francisco Paulo Cabral de 

Oliveira e Genival Bezerra Francalino, Onelliany Moreira Leite Lima Santana, Isabele 

Oliveira Cavalcante Pordeus, José Wagner da Silva e Thiago Augusto Cafardo Thomaz, 

constantes no relatório de fls. 462-491, pelas práticas dos delitos tipificados no art. 288 

do CPB e arts. 299 e 301 do CE. 

Às fls. 462-491, consta o relatório conclusivo dos inquéritos policiais, 

contendo diversos pedidos, dentre os quais a representação por prisão preventiva de 

todos os indiciados (fls. 489-490), com base no art. 312 do CPP, para conveniência da 

instrução criminal com o fim de evitar que os acusados atrapalhem o andamento do 
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processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas, ou aplicação de medidas 

diversas da prisão, como prevista no art. 319, III, do CPP. 

No tocante ao pedido de prisão preventiva, deve-se analisar a 

presença dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e fundamentos (garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal) 

A materialidade e autoria delitiva dos crimes estão demonstradas 

pelos documentos, gravações telefônicas, fotografias e oitivas de testemunhas colhidas 

nos inquéritos policiais em apenso. 

Entretanto, este Órgão Ministerial, neste momento processual, não 

vislumbra a presença dos fundamentos legais do art. 312 do CPP, seja por conveniência 

da instrução criminal ou mesmo para garantir a ordem pública. 

Nesse ponto, já tendo ocorrido a realização das eleições municipais 

de 2016, não subsistem os argumentos de que os acusados soltos poderão voltar a 

delinquir na reorganização da associação criminosa para a prática de corrupção eleitoral 

ativa, nem tampouco há informação nos autos dos inquéritos policiais ou relato de 

testemunha de que os acusados estejam criando embaraço ao andamento do processo, 

destruindo provas ou ameaçando testemunhas. 

Entretanto, levando-se em consideração que os fatos envolvem 

interesses políticos, por se tratar da apuração do delito de corrupção eleitoral ativa, com 

o oferecimento da denúncia, poderá ocorrer contato com as testemunhas para alteração 

de conteúdo de depoimentos, justificando, a aplicação de cautelar diversa da prisão, 

como medida suficiente para garantir a conveniência da instrução criminal, em relação 

aos acusados.  

No que se refere aos acusados que foram presos em flagrante, 

verifica-se que já foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme os 

fundamentos da decisão do magistrado eleitoral, proferido no pedido de revogação de 

prisão preventiva (processo nº 222-39.2016.6.06.0031), por se ter entendido que tais 

medidas seriam suficientes e compatíveis com grau de lesividade cometido pelos 

acusados e evitar a reiteração de condutas ilícitas, não se justificando, assim, a imposição 

de medida mais severa (prisão). 
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Por outro lado, é de se registrar que o contato com testemunhas 

para alterarem o conteúdo dos depoimentos em Juízo, com o fim de satisfazer interesse 

próprio ou de terceiro, acarreta a decretação da prisão preventiva, além de ensejar a 

caracterização do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do CP. 

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte precedente 

jurisprudencial: 

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUÍZO DA 

VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. AMEAÇAS PROFERIDAS 

NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA 

DIRIGIDA A TESTEMUNHA NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ENQUADRAMENTO 

LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 

1... Conflito entre os Juízos do Juizado Especial Criminal e Vara Criminal de Brasília em 

face de divergirem acerca da tipificação da conduta e da competência para processar e 

julgar a ação de ameaçar testemunha durante a investigação policial. 

2 Comete o crime previsto no artigo 344 do Código Penal o agente que ameaça 

testemunha no curso de investigação policial, com o fim de satisfazer seu próprio 

interesse. A tipificação confere especial proteção à Administração da Justiça para coibir 

ameaças contra testemunhas ou interessados capazes de interferirem em processo de 

qualquer natureza, inclusive em juízo arbitral, para satisfazer interesse próprio ou de 

terceiro. 

3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara 

Criminal de Brasília. (TJDF – CC 20150020307937, relator George Lopes Leite, Câmara 

Criminal, DJE 21/01/2016, pag. 145.) 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA. 

REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 

1. Não há constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva, pois sendo a vítima 

aluno do paciente, a manutenção do contato entre eles aumentaria, potencialmente, 

o risco de a primeira vir a sofrer coação moral para mudar seu depoimento, trazendo 

evidentes prejuízo à colheita da prova. 

2. ... 

3. Recurso a que se nega provimento. 

(RHC 18.450/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 200) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10595529/artigo-344-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/código-penal-decreto-lei-2848-40
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Com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão, é 

possível adotar um provimento igualmente eficaz com grau de lesividade à liberdade bem 

menor, mormente quando os acusados acima nominados não possuem antecedentes 

criminais, consoante as certidões acostadas. 

Nesse ponto, considera-se suficiente e razoável para produzir 

resultado semelhante à prisão preventiva a adoção da medida cautelar consistente na 

obrigação de se abster de manter contato com as testemunhas e declarantes 

arrolados na denúncia, nos termos do art. 319, III, do CPP. 

Dessa forma, este Órgão Ministerial entende que deve ser 

determinada a medida cautelar relativa à obrigação de não manter contato com 

testemunhas ou declarantes do processo, na forma do art. 319, I, do CPP. 

Assim, com a aplicação dessa medida cautelar, não se vislumbra 

motivos para decretação de preventiva, mormente quando é cabível a decretação da 

prisão se houver descumprimento da medida ou sobrevierem razões que a 

justifiquem. 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo 

deferimento do pedido subsidiário contido na representação da autoridade policial 

no que se refere à decretação de medidas cautelares,  consistente na proibição de manter 

contato com as testemunha e declarantes arrolados na denúncia, devendo os acusados 

permanecerem distantes, na forma do art. 319, III, do CPP. 

Barbalha, 11 de abril de 2017 

 

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 

Promotor Eleitoral da 31ª Zona. 


